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D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital nº

15/2020 (evento 73), via Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a aquisição de

mangueiras de incêndio e esguichos reguláveis.

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (eventos 75/82),

sendo, de acordo com o Extrato da Ata da Sessão Pública do Pregão (evento 82),

declaradas vencedoras as seguintes empresas:

 para o item 1, no valor total deLS Comércio e Serviços Eireli,

R$32.999,40 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta

centavos);

CELTROVIC Comércio de Peças e Equipamentos Eletrônicos Ltda. –

, para o item 2, no valor total de R$53.258,31 (cinquenta e três mil, duzentosME

e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos); e

 para o item 3, no valorCOUTOFLEX Indústria de Mangueiras Ltda.,

total de R$149.991,75 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e

um reais e setenta e cinco centavos).

Compulsando os autos, observa-se que, tanto na forma global quanto por

item as propostas vencedoras (eventos 78/80) ficaram iguais ou abaixo do valor

estimado da contratação, senão vejamos:
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ITEM

QTDE

(Unid)

ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO

VALOR TOTAL

ESTIMADO

VALOR UNITÁRIO

REGISTRADO

VALOR TOTAL

REGISTRADO

1 486 Esguicho regulável 1 1/2” R$80,18 R$38.967,48 R$67,90 R$32.999,40

2 243 Mangueira 1 1/2”, 15 metros, tipo 2 R$223,09 R$54.210,87 R$219,17 R$53.258,31

3 729 Mangueira 1 1/2”, 15 metros, tipo 2 R$223,09 R$162.632,61 R$205,75 R$149.991,75

 A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.

Assim, considerando que, a despeito das restrições orçamentárias

decorrentres da Pandemia do COVID-19, a instalação de mangueiras de incêndio

nas unidades do Poder Judiciário envolvem questões relativas à segurança dos

edifícios, sendo, portanto, imprescindíveis para o regular desenvolvimento das

atividades em todo o Estado, a homologação é medida impositiva.

Isso posto, acolho o parecer jurídico constante do evento retro, e com

fulcro no artigo 11, inciso XX, do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000, artigo 12, inciso

XXI, do Anexo Único do Decreto Estadual nº 7.468/2011, bem como na Lei nº

10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo em vista notadamente a ata de

realização do Pregão Eletrônico nº 15/2020 (evento 81), homologo o resultado obtido

pelo pregoeiro.

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifique-se a Diretoria de Obras acerca do teor deste despacho.

Publique-se.

Após, retornem-se à assessoria jurídica para as providências

subsequentes.

 Rodrigo Leandro da Silva
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